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Plan-Mansholt

Nederland zal binnenkort een plan voor economische integratie van de Europese landbouw ter tafel brengen, 
nu al het "Plan-Mansholt" genaamd. Het is nog niet bekend, wat dit plan precies zal behelzen. Daar 
gesproken wordt van "integratie" moet men echter aannemen, dat het doel van het plan zal zijn eenheid te 
brengen in de landbouwpolitiek, zoals die nu in de Europese landen wordt gevoerd. Men weet, dat die 
landbouwpolitiek nu nog vol innerlijke tegenstellingen zit en dat juist op agrarisch terrein het economisch 
nationalisme in ons werelddeel(tje) nog hoogtij viert.

Wat is immers het geval! Het liberaliseren van de onderlinge handel in West-Europa is inderdaad al een heel 
stuk opgeschoten. Voor ongeveer 60 procent van de producten, die wij Europeanen onder elkaar ruilen, zijn 
de contingenteringen — zeg maar de invoervergunningen — opgeheven. En spoedig zal dat percentage van 
de geliberaliseerde handel tot 75 procent worden verhoogd. Maar deze methode van het opheffen der 
contingenteringen heeft anderzijds als gevolg gehad, dat vele Europese landen weer gegrepen hebben naar 
een ander wapen in de handelspolitiek, met name naar de heffing van hoge invoerrechten, om hun eigen 
landbouw en veeteelt te beschermen tegen invoer van agrarische producten uit het buitenland. Zo is de 
vreemde toestand gegroeid, dat een exporteur dikwijls formeel wel vrij is naar een ander land zoveel 
agrarische producten uit te voeren als hij wil, doch dat hij dat in feite niet kan, als gevolg van hoge 
invoerrechten elders.

Overigens is hiermee slechts één voorbeeld gegeven van de vreemdsoortige en allesbehalve "Europese" 
landbouwpolitiek, die door de landen van West-Europa wordt gevoerd. Men keert terug naar dezelfde 
protectionistische maatregelen, die vóór 1940 zoveel schade aan onze land- en tuinbouw toebrachten. Ook 
daarom is het begrijpelijk, dat juist van Nederlandse kant een Europees landbouw-plan zal worden 
gelanceerd. Doch belangrijker dan dit eigenbelang is het motief, dat een Europese landbouwpolitiek 
noodzakelijk is in het kader van de paraatheidspolitiek. Zonder georganiseerde voedselvoorziening is een 
overigens sterke verdediging waardeloos.

Nederland heeft op het gebied van landbouw-economie en landbouw-politiek een goede naam; een aantal 
Nederlanders geniet persoonlijk een grote bekendheid, in de behandeling van internationale agrarische 
vraagstukken. En één van de belangrijkste figuren is minister Mansholt; men kan er dus zeker van zijn, dat 
de steun van zijn autoriteit de kansen van het Nederlandse plan aanzienlijk vergroot. Dit laatste niet het 
minst, omdat Mansholt met zijn binnenlandse politiek heeft bewezen, dat het mogelijk is door middel van 
liberalisatie van onderdelen te bereiken, dat er ordening en levenskracht in het geheel komen.
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